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Z sesji Rady Gminy

138,2 l krwi od 308 dawców

Gmina Strawczyn 
najofiarniejsza !

„Podaruj innym skarb, który płynie w twoim sercu” – 
pod takim hasłem, 12 października br., w Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, odbyło się podsu-
mowanie tegorocznej akcji „Krew darem życia.”. Wzięli 
w niej udział przedstawiciele gmin, których mieszkańcy 
oddali najwięcej cennego leku oraz pracownicy centrum 
z dyrektorem Jerzym Stalmasińskim.

Witając gości, szef ŚCKiK powiedział m.in.: „W tym trud-
nym okresie dla krwiodawstwa (wakacje, urlopy – red.) po-
dejmujecie Państwo działania, które mają ogromny wpływ na 
zwiększenie ilości pobranego leku wśród społeczności lokal-
nych. Nie sposób jest wycenić wartości tej pracy, bowiem rato-
wanie ludzkiego życia nie ma ceny. To dzięki ofiarności i zaan-
gażowaniu w działalność na rzecz krwiodawstwa, możemy się 
wspólnie cieszyć z jej wyników.”

Kolejna sesja Rady Gminy odby-
ła się 26 października br. W porząd-
ku obrad, przyjętym przez radnych, 
uwzględniono m.in.: zmiany w pla-
nach zagospodarowania przestrzen-
nego sołectw: Małogoskie, Oblęgór 
i Strawczyn, zmiany w budżecie gminy 
na rok bieżący, rozpatrzenie wniosku 
o przyznanie środków z funduszu so-
łeckiego, podział gminy na stałe obwo-
dy głosowania oraz informacje z ana-
lizy oświadczeń majątkowych.

Sesję otworzył przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Zdyb, witając 
jej uczestników z wójtem Tadeuszem 
Tkaczykiem oraz radnymi Rady Powia-
tu: Stefanem Pacakiem i Tomaszem 
Zbrógiem.

Nowe obwody 
głosowania

Zdjęcie „rodzinne” uczestników programu Comenius z ZPO w Strawczynie.

W ramach Programu Comenius

- czytaj na str. 4

Miejsce w kosmosie...
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Akcja trwała od 1 maja do 30 wrze-
śnia tego roku. Odwiedziliśmy 13 miej-
scowości województwa świętokrzyskie-
go, gdzie do oddania tego cennego leku 
zgłosiło się 1100 dawców, oddając 500 
litrów krwi oraz ok. 100 osób wyraziło 
chęć przystąpienia do Krajowego Syste-
mu Dawców Szpiku. Najofiarniejszymi 
okazali się mieszkańcy gmin: Straw-
czyn, Sobków, Daleszyce, i Górno: Wola 
Jachowa i Leszczyny oraz Łagów.

308 dawców z gminy Strawczyn od-
dało w sumie 138,2 l krwi, Sobków – 229 
dawców – 102,5 litrów, Daleszyce: 161 – 
72,450 l, Wola Jachowa, Leszczyny w gm. 
Górno – 115 – 51,650 l oraz Łagów: 65 – 
29,250 litrów tego cennego leku.

- Przekazujemy Wam słowa najwyż-
szego uznania i szacunku za aktywną 
działalność na rzecz promowania honoro-
wego krwiodawstwa w naszym regionie – 
mówił do uczestników spotkania dyrektor  
J. Stalmasiński, po czym wręczył przed-
stawicielom gmin okolicznościowe gra-
wertony, puchary oraz plakietki i dyplomy. 
Wyróżnienia te dla najofiarniejszej gminy 
Strawczyn odebrali: wójt Tadeusz Tka-
czyk i dyrektor Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu Maciej Lewandowski. 
Wójt przyjął także dyplom - podzięko-
wanie dla proboszcza parafii Strawczyn 
Tadeusza Szota i ks. proboszcza parafii 
Chełmce Stanisława Malca. Na dyplo-
mie można było przeczytać: „Księdza po-
moc oraz osobiste zaangażowanie w pro-

138,2 l krwi od 308 dawców

Gmina Strawczyn 
najofiarniejsza !

29 października br., w Szkole Pod-
stawowej w Rudzie Strawczyńskiej, 
przeprowadzono I Gminny Konkurs Po-
ezji i Prozy Angielskiej dla klas IV – VI 
szkół podstawowych. W imprezie udział 
wzięło 13 uczniów.

Celem konkursu było rozwijanie 
wśród uczniów zdolności recytatorskich 
oraz doskonalenie języka angielskiego. 
Członkowie komisji oceniali nie tylko 
przygotowanie językowe uczestników, 
ale również poprawność wymowy oraz 
efekt artystyczny prezentacji.

W kategorii Poezja miejsce I zajęła 
Kinga Zbroszczyk z SP w Korczynie, 
miejsce II - Natalia Głowacka z SP 
w Rudzie Strawczyńskiej, miejsce III 

I Gminny Konkurs Poezji  
i Prozy Angielskiej

mowanie idei honorowego krwiodawstwa 
i dawstwa szpiku przyczyniło się w znacz-
nym stopniu do zwiększenia świadomości 
parafian w tym zakresie”.

Przyjmując wyróżnienia, wójt Tade-
usz Tkaczyk powiedział m.in.:

 - Uczestnicy akcji z naszej gminy dali 
cząstkę siebie, doceniając potrzeby cho-
rych. Cieszę się, że Strawczyn od wielu 
lat przoduje w tej akcji, co oznacza, że 
ludzie doceniają konieczność pomocy 
potrzebującym. Popularyzacja akcji wy-

-Wiktoria Stępień z SP w Korczynie. 
W kategorii Proza miejsce I wywalczy-

ła Gabriela Jaros z SP w Rudzie Straw-
czyńskiej, miejsce II - Paulina Głowala 
z SP w Rudzie Strawczyńskiej, miejsce 
III - Klaudia Sideł z SP w Chełmcach. 
Wyróżnienie otrzymała Kinga Siedlarz 
z ZPO w Oblęgorku oraz Urszula Za-
pała z SP w Chełmcach. 

Zwycięzcy konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, nagrody książkowe 
i rzeczowe natomiast pozostali uczestni-
cy otrzymali dyplomy uczestnictwa. 

Organizatorem konkursu była Szkoła 
Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej.

 Iwona Toporek

maga trochę wysiłku, m.in. księży z na-
szej gminy, którym jestem za to bardzo 
wdzięczny. Dziękuję także pracownikom 
Urzędu Gminy i Samorządowego Cen-
trum Kultury i Sportu za zaangażowanie 
się w jej przeprowadzenie, za tworzenie 
dla niej odpowiedniego klimatu.

Dodajmy, że patronat nad akcją 
„Krew darem życia” przyjęli: marszałek 
woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas 
oraz wojewoda Bożentyna Pałka – Ko-
ruba.  (Kos.)

Wyróżnienie dla Samorządowego Centrum Kultury i Sportu odbiera, z rąk dyrekto-
ra Jerzego Stalmasińskiego, dyrektor SCKiS Maciej Lewandowski.

Puchar dla najofiarniejszej gminy.
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Podsumowanie konkursów gminnych

Najlepsze sołectwa, 
najpiękniejsze 

zagrody

„Nauczyciele! Kochamy Was jak 
słoneczniki, wakacje i czas” – takie 
hasło przyświecało, 15 października 
br., młodzieżowym występom z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, które mia-
ły miejsce w ZPO w Strawczynie. 

Uroczystość przygotowali, z ucznia-
mi klas trzecich gimnazjum, E. Stępień 
oraz K. Siwek we współpracy z opiekun-
ką szkolnego chóru – A. Bazalińską. 

Grono pedagogiczne miało okazję 
w tym niezwykłym dniu obejrzeć zabaw-
ne scenki z życia szkoły oraz kabaretową 
lekcję z przymrużeniem oka. 

Bardzo wzruszającym momentem były 
życzenia, jakie młodzież złożyła swoim 

Czekoladki  
i...lizaki w Dniu 

Nauczyciela

nauczycielom, a także poetyckie podzię-
kowania i przeprosiny, które towarzyszyły 
uroczystości. Prawdziwą ucztą dla uszu 

okazał się występ wyjątkowo uzdolnionej 
muzycznie gimnazjalnej solistki Moniki 
Kozieł z kl. IIa, która przepięknie wyko-
nała piosenkę „Radość najpiękniejszych 
lat”. Nie mniejsze wrażenie zrobił na 

wszystkich niezwykły wokalny upominek 
dla nauczycieli, jakim było zapierające 
dech w piersiach wykonanie „Dumki na 
dwa serca” przez Monikę oraz jej starsze-
go kolegę z klasy IIIb – Pawła Ciołaka. 

Na zakończenie uczniowie obdarowa-
li pięknymi bukietami kwiatów dyrekcję 
szkoły: Elżbietę Błaszczyk i Annę Ba-
lant, nie zapomnieli również o nauczy-
cielach, którym osłodzili trudy codziennej 
pracy pysznymi czekoladkami i lizakami. 
Miłym akcentem kończącym uroczystość 
było głośno odśpiewane przez wszystkich 
uczniów „Sto lat” dla swych nauczycieli.

M. Ciszek

Oceniane były następujące zagadnienia: ogólny wygląd sołectwa, 
imprezy kulturalne (festyny) i sportowe (turniej o Puchar Wójta), osią-
gnięcia sołectw podczas festynu „Strawczynada 2012” (stoiska sołec-
kie, wieniec dożynkowy) oraz udział w Akcji „Krew Darem Życia”.

Po przeanalizowaniu wyników komisja postanowiła przyznać nagrody 
w następujący sposób: I miejsce i nagrodę, w wysokości 6.000 zł – so-
łectwo Strawczynek, II – 4.000 zł – sołectwo Strawczyn, III – 3.000 zł 
– sołectwo Oblęgór.

Wyróżniono także sołtysów tych miejscowości symbolicznymi bo-
nami towarowymi.

Stosownie do kryteriów, przedstawionych w Regulaminie Konkur-
su na „Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską i działkę”, poszczególne 
zagrody i działki otrzymały nagrody:

I kat.: - gospodarstwa rolno - produkcyjne, które prowadzą 
produkcję zwierzęcą i roślinną: I miejsce Małgorzata i Grzegorz 
Rogula z Niedźwiedzia 5 – nagroda w wysokości 550 zł, II – Lucyna 
i Janusz Kukulscy ze Strawczynka, ul. Wojewódzka 123 – 400 zł; III 
– Elżbieta i Zdzisław Łosiakowie z Chełmiec, ul. Turystyczna 160 
– 300 zł. Wyróżniono ponadto (po 150 zł): Anetę i Mariana Hochel 
z Niedźwiedzia 34, Agnieszkę i Grzegorza Banaś z Huciska 56 oraz 
Sylwię i Grzegorza Kasprzyk z Chełmiec, ul. Kościelna 59.

II kat.: gospodarstwa rolne, nieprodukcyjne: I miejsce Olga 
i Łukasz Opara z Korczyna 29 – 400 zł, II – Anna i Grzegorz Woź-
niak z Huciska 14 b – 300 zł, III – Wiesława i Józef Jarząbek z Ob-
lęgora, ul. Kielecka 58 – 200 zł.

III kat.: działkowicze: I miejsce Marzena i Artur Dziura z Cheł-
miec, ul. Turystyczna 99 – 400 zł, II – Hanna i Tomasz Wojda z Hu-
ciska 41 – 300 zł, III – Anita i Rafał Kwiecień z Promnika, ul. Dwor-
ska 14 – 200 zł.

Nagrody laureatom wręczył oraz gratulacje przekazał wójt Tadeusz 
Tkaczyk, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Stanisława 
Zdyba.  (J.)

Podsumowano gminne konkursy: na „Najbardziej wszechstron-
ne sołectwo” oraz na „Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską i dział-
kę”. Komisja w składzie: Zdzisława Adamczyk – przewodnicząca, 
Agnieszka Gołdyn, Patrycja Jas i Stanisław Śliwa – członkowie, oce-
niła sołectwa na podstawie Regulaminu Konkursu.

Wójt naszej gminy Tadeusz Tkaczyk wręcza nagrodę 
Małgorzacie Roguli.

Nagrodę odbiera Kazimiera Jarząbek, sołtys Straw-
czynka.
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Do informacji pt. „Wiele atrakcji dla 
uczniów”, traktującego o realizacji projektów 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w Zespole Placówek Oświatowych w Oblę-
gorku, wkradły się nieścisłości. Autorka mate-
riału pisze do redakcji: „Bardzo Panu dziękuję 
za umieszczenie artykułów, o które prosiłam. 
Jednakże z mojej winy wkradł się do nich 
błąd. Proszę o sprostowanie informacji, że 
kwota dofinansowania projektów wynosi :

- Oblęgorska Akademia Talentów - nie 
ok. 35.000zł, lecz ok. 356.000 zł, 

- Oblęgorskie Smerfy - nie ok. 35.000 zł, 
lecz ok. 330.000 zł. Za pomyłkę przepraszam.

To są dużo większe 
pieniądze !

Program spotkania był przemyślany 
i świetnie zaplanowany, w wyniku czego 
z całą pewnością goście z zagranicy nie 
mogli narzekać na nudę. Chętnie spotka-
li się z gospodarzem gminy – wójtem T. 
Tkaczykiem. W ZPO w Strawczynie mieli 
okazję obejrzeć część artystyczną specjal-
nie przygotowaną na tę okazję przez panie: 
A. Szyszkę, A. Stefańczyk, E. Dębicką 
- Szmidt, M. Moćko, M. Smolarczyk, J. 
Rejowską, A. Krzemińską, A. Bazaliń-
ską i E. Żelazną. 

Występy rozpoczęte zostały pięknym 
odśpiewaniem przez uczniów hymnu pro-
jektu: „The world is a wonderful place”. 
Ogromne wrażenie zrobiło na nauczycie-
lach z zaprzyjaźnionych państw przedsta-
wienie teatralne w języku angielskim pt. 
„Smok wawelski” w wykonaniu uczniów 
klas IV-VI, którzy wykazali się prawdzi-
wymi zdolnościami teatralnymi i recy-
tatorskimi. Dużą atrakcją okazały się ta-
neczne występy uczennic przebranych za 
czarownice, które zaprezentowały tańce ir-
landzkie, angielskie, hiszpańskie, a nawet 
tureckie. Nie mniejsze wrażenie wywołał 
także profesjonalnie wykonany, związany 
z regionem świętokrzyskim ludowy taniec 
„chodzony” oraz niezrównana polka. Za-
chwyt budziły także stroje młodych tance-
rzy, uszyte specjalnie na tę okazję. 

Również uczniowie III klasy gimna-
zjum aktywnie włączyli się w organizację 
wizyty, przygotowując występ w formie 
pantomimy. Szczery podziw gości wywo-
łały talenty wokalne młodzieży ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum w Strawczynie, 
a także występ Gminnej Orkiestry Dętej ze 
Strawczyna. Nauczyciele z zagranicznych 
szkół z zainteresowaniem obserwowali 
polskie zajęcia dydaktyczne, podziwiali 
wystrój sal lekcyjnych, chętnie rozmawiali 
z uczniami i spotkali się z gronem pedago-

gicznym. Podczas wizyty mieli okazję po-
znawać polską kulturę, historię i tradycję, 
uczestnicząc w wycieczkach do Tokarni 

i Krakowa, który swym pięknem i niezwy-
kłym klimatem zrobił na nich ogromne 
wrażenie. 

Miłym akcentem okazała się wspólna 
kolacja, podczas której obchodzono mię-
dzynarodowy Dzień Nauczyciela. Goście 
wyjeżdżali oczarowani naszą gminą, Polską, 
występami młodzieży i dzieci, otwartością 
i gościnnością władz szkoły i gminy, a na-
wet polską kuchnią. Żegnając się, obiecali, 
że na pewno wrócą jeszcze do Polski…

M. Ciszek

W ramach Programu Comenius

Miejsce w kosmosie...
W dniach 10-14 października br., w ZPO w Strawczynie, miała miejsce wizyta 

robocza w ramach projektu Comenius „Nasze miejsce w kosmosie”. Uczestniczyło 
w niej czternastu nauczycieli: z Anglii, Irlandii, Turcji i Hiszpanii, którzy spotkali 
się z polskim zespołem projektowym.

Na najwyższym stopniu podium sta-
nęli: Krystian Surma (1000 m), Maciej 
Ciszek (skok wzwyż), Wiktor Michalski 
(300 m ppł), Wiktor Dzwonek (100 m), 
Kacper Nyga (300 m) oraz jedyna w tym 
gronie zwycięzców dziewczyna - Karoli-
na Kozieł (rzut dyskiem).

II miejsca zajęli: Adrian Czupryński 
(skok wzwyż), Damian Mazur, Wojciech 
Michalski, Maciej Ciszek, Krystian 
Kmiecik (sztafeta 4x100), Karolina Pa-
pier (rzut dyskiem), Konrad Michalski 
(skok wzwyż), Kacper Nyga (300 ppł).

III miejsca zajęli: Damian Dula 
(100 m), Wiktor Michalski (pchnięcie 
kulą), Adrian Czupryński (300 m).

Sukcesy sportowców  
z Gimnazjum nr 1 w Strawczynie

Nowy rok szkolny bardzo aktywnie rozpoczęli sportowcy z gimnazjum w Straw-
czynie. Licznie i niezwykle efektywnie uczestniczyli oni w kolejnych zawodach spor-
towych, w których zajmowali czołowe miejsca. Na Mistrzostwach Województwa 
w Lekkiej Atletyce zdobyli aż 14 medali !.

Dwaj zawodnicy zajęli także wysokie 
lokaty podczas XIV Ogólnopolskich Mi-
strzostw Młodzików w Słubicach - Kry-
stian Surma ukończył bieg na 2000 m na 
piątej pozycji, a Kamil Bielawski dobiegł 
do mety piętnasty w biegu na 1000 m. 

Wyrazy uznania należą się nauczycielom 
wychowania fizycznego z ZPO w Straw-
czynie: paniom M. Kozioł, M. Smolarczyk 
oraz panom: A. Niwińskiemu i A. Cze-
chowiczowi, którym udało się tak świetnie 
przygotować podopiecznych do udziału 
w zawodach. 

M. Ciszek

Należy podkreślić, iż jest to już czwar-
ty, międzynarodowy projekt, w którym 
uczestniczy ZPO w Promniku. Przez dwa 
lata uczniowie i nauczyciele będą współ-
pracować ze szkołami partnerskimi z Wiel-
kiej Brytanii i Turcji. 

Celem projektu jest poznanie histo-
rii, geografii i kultury państw partnerskich 
oraz rozwijanie kompetencji i umiejętności 
w zakresie języka angielskiego. Gimnazja-
liści realizując zadania projektowe, będą 
przygotowywać prezentacje multimedialne, 
tworzyć plakaty i słowniki obrazkowe. Pi-
sząc artykuły, opowiadania i sprawozdania 
z wyjazdów, podniosą swoje umiejętności 
komunikacyjne. Uczniowie będą również 
poznawać elementy kultury innych naro-
dów, ucząc się m.in. tańców regionalnych. 

Informacje o realizacji zadań projekto-
wych będzie można sprawdzić na wspól-
nej stronie internetowej comenius-history.
blogspot com 

Nowy międzynarodowy projekt 
realizowany w Promniku

Zachęceni sukcesami przy realizacji poprzednich projektów programu Come-
nius nauczyciele i uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku po-
stanowili kontynuować międzynarodową współpracę i po raz kolejny wnioskowali 
o dofinansowanie do Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” na 
realizację projektu dotyczącego historii: „Our History – Our Pride and Strength”.

Dofinansowanie, przyznane na reali-
zację projektu, w głównej mierze prze-
znaczone zostanie na realizację wyjazdów 
roboczych do szkół partnerskich. W roku 
szkolnym 2012/2013 zaplanowany jest wy-
jazd uczniów i nauczycieli z Promnika do 
St Paul’s Catholic School w Leicester oraz 
do szkoły partnerskiej w Kilis, w Turcji.

W najbliższym czasie zaś Gimnazjum 
nr 3 w Promniku będzie gościło przedsta-
wicieli szkół partnerskich, którzy przyjadą 
poznawać nasz region i naszą ojczyznę. 
W szkole trwają intensywne przygotowa-
nia do wizyty – uczniowie opracowują 
program artystyczny na powitanie gości. 
Dzieci i rodzice z niecierpliwością ocze-
kują na rówieśników, którzy będą miesz-
kali w ich domach. Czynią starania, aby 
uczniowie z Kilis poczuli się w Promniku 
jak u siebie. Mamy nadzieję, że zawiozą 
do swojego kraju przekonanie o polskiej 
gościnności.
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Upominki od wójta wręcza pierwszakom ze SP w Rudzie Strawczyńskiej przedsta-
wicielka Urzędu Gminy - Monika Sideł.

Ślubowanie pierwszaków

Uroczystość została otwarta odśpiewa-
niem hymnu narodowego. Następnie ucznio-
wie klas pierwszych, pod bacznym okiem 
swoich wychowawców: J. Niwińskiej - Fi-
dor, A. Bazalińskiej i A. Czechowicza, uro-
czyście ślubowali rzetelnie wypełniać swoje 
szkolne obowiązki, godnie reprezentować 
placówkę, do której uczęszczają i dbać o jej 
dobre imię. Po zakończeniu części oficjalnej 
dyrektor szkoły, Elżbieta Błaszczyk, gorąco 
powitała przybyłych na uroczystość gości: 
Monikę Sideł, reprezentującą Urząd Gminy 
w Strawczynie, rodziców, grono pedagogicz-
ne i wszystkich uczniów, a w szczególności 
pierwszoklasistów. Pani dyrektor nawiązała 
do hasła przewodniego uroczystości i ży-
czyła młodym adeptom nauki, aby efektyw-
nie wykorzystali czas nauki w gimnazjum 
i odnieśli wiele sukcesów. 

Podczas części artystycznej ucznio-
wie snuli refleksje nad tym, co jest w życiu 
najważniejsze, zastanawiali się, czy warto 
się uczyć, stawiali pytania, na czym polega 
sukces, jakimi wartościami należy kierować 
się w swojej życiowej wędrówce. Przemy-
śleniom tym, ubranym w poetyckie słowa, 
towarzyszył doskonale dobrany i perfekcyj-
nie wykonany akompaniament muzyczny, za 
który odpowiedzialny był chór szkolny pod 
kierunkiem A. Bazalińskiej. Dużą atrakcją 
dla uczniów był występ szkolnego młodzie-
żowego zespołu rockowego, który wykonał 
piosenkę „Jarzębinowy blues” Na zakończe-
nie uroczystości dyrektor szkoły podzięko-
wała młodzieży szkolnej za występ, a Moni-
ka Sideł, w imieniu wójta gminy, Tadeusza 
Tkaczyka, przekazała uczniom klas pierw-
szych drobne upominki.

M. Ciszek

Uroczystości z nutką refleksji
Na każdą sprawę i każdy czyn jest czas wyznaczony...”- słowa te stały się punk-

tem wyjścia do refleksji podczas ślubowania uczniów klas pierwszych gimnazjum, 
które miało miejsce 25 października w Gimnazjum nr 1 w Strawczynie. 

Pasowania na ucznia dokonuje dyrektor ZPO w Strawczynie Elżbieta Błaszczyk.

Wczoraj przedszkolaki,  
a dziś…pierwszaki

25 października w ZPO w Strawczy-
nie odbyła się również uroczystość ślu-
bowania uczniów klasy pierwszej szkoły 
podstawowej, na którą przybyli: dyrek-
cja placówki: Elżbieta Błaszczyk i Anna 
Balant oraz w zastępstwie wójta gminy 
- Monika Sideł z Urzędu Gminy, a także 
dumni ze swych pociech rodzice.

Podczas krótkiej części artystycznej 
uczniowie, pod kierunkiem wychowaw-
czyni, M. Moćko, zaprezentowali umie-
jętności wokalno – recytatorskie, udo-
wadniając tym samym swoją gotowość do 

wstąpienia w szeregi pierwszoklasistów. 
Fakt ten został przypieczętowany uroczy-
stym pasowaniem na ucznia, którego do-
konała dyrektor Elżbieta Błaszczyk. 

Miłym akcentem było podarowanie 
uczniom upominków, które w imieniu wój-
ta Tadeusza Tkaczyka, wręczyła Monika 
Sideł. Po ceremonii ślubowania uczniowie 
udali się na poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. 

W rytmach  
krakowiaka …

W rytmach krakowiaka odbył się 
pierwszy szkolny egzamin uczniów klasy 
I ze Szkoły Podstawowej w Rudzie Straw-
czyńskiej. Pod okiem swojej wychowaw-
czyni Elżbiety Kozieł 24 października br. 
szkolną obietnicę złożyli: Wiktoria Chru-
ściak, Michał Ciesielski, Julita Czupryń-
ska, Kacper Gos, Bartosz Jakubowski, 
Bartłomiej Knap, Patrycja Knap, Nata-
lia Krasoń, Mikołaj Kurczyński, Kacper 
Miśkiewicz, Adrian Snoch, Łucja Wil-
czyńska, Konrad Wolder i Maja Zapała. 

Uroczystego pasowania dokonała p.o. 
dyrektora szkoły Ewa Bujak w obecności 
rodziców, nauczycieli i zaproszonych go-
ści. 

 W dniu tak ważnym dla naszych mi-
lusińskich obecna była kierownik Referatu 
Oświaty Gminy Strawczyn Monika Sideł, 
która wręczając upominki dzieciom, ży-
czyła im samych sukcesów na rozpoczyna-
jącej się niwie szkolnej. 

Ciepłe słowa pod adresem pierw-
szaków skierował także radny wsi Ruda 
Strawczyńska Paweł Wolder, który rów-
nież przygotował dla nich niespodzianki. 
Upominki przekazał też, wprawdzie nie-
obecny, ale pamiętający sołtys wsi Ruda 
Strawczyńska - Tadeusz Picheta. 

Małym bohaterom ręce uginały się pod 
stosem prezentów, a całej imprezie przy-
świecała atmosfera życzliwości i szacun-
ku, o którą zadbali rodzice. 

 (E.K.)
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W punkcie „zapytania i interpela-
cje” radni nie zgłosili żadnych proble-
mów, ale wójt gminy ustosunkował się 
do pisma sołtys Huciska, dotyczącego 
podziału funduszu sołeckiego, przezna-
czonego w tym roku, na uhonorowanie 
sołectw w konkursie na najlepsze sołec-
two. Gospodarz gminy stwierdził, że ze 
względu na trudności finansowe gminy, 
nagrody, obniżone o połowę, otrzyma-
ją trzy najlepsze sołectwa w konkursie. 
W tym roku nie przewidziano wyróż-
nień. O tym fakcie sołtysi byli dwukrot-
nie informowani przez urząd oraz wójta. 
Wójt dodał, że ze względu na trudności 
finansowe gminy, konkurs ten nie będzie 
organizowany w roku 2013.

Wójt przedstawił następnie infor-
macje o realizacji uchwał Rady Gminy 
oraz ze swoich prac między sesjami rady 
(omówienie publikujemy oddzielnie).

Radni przyjęli uchwały w sprawach:
- zmiany uchwał dot. zmian w miej-

scowych planach zagospodarowania 
przestrzennego sołectw: Małogoskie, 
Oblęgór oraz Strawczyn;

- zmian w budżecie gminy na rok 
bieżący – dotyczą one zmniejszenia planu 
dochodów oraz wydatków budżetowych 
o kwotę ponad 6,6 tys. zł, co związane jest 
m.in. ze zmniejszeniem dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego na realizację projektów 
„e - Świętokrzyskie” oraz informatyzację 
Urzędu Gminy (dotacje przeniesiono na 
lata: 2013 – 2014). Zmieniono też zapis do 
uchwały RG z 26 września br. w ten spo-
sób, że otrzymał on brzmienie: „Wydatki 
na programy i projekty, realizowane ze 
środków pochodzących z budżetu UE oraz 
innych źródeł zagranicznych, niepodlega-
jących zwrotowi realizowane będą w roku 
budżetowym w wysokości 3.851.893 zł”. 
Zmieniono też zapis uchwały RG z ub. 
roku dot. sfinansowania deficytu budżeto-
wego w kwocie 1,8 mln zł - środki pocho-
dzić będą z kredytów.

- rozpatrzenia wniosku o przyzna-
nie środków z funduszu sołeckiego – na 
wniosek sołtysa sołectwa Chełmce. Rada 

Lp.
Nr  

obwo-
du

Granice obwodu Siedziby OKW

1. 1 Sołectwa: Oblęgorek,  
Oblęgór

ZPO,  
ul. Gimnazjalna 15 

Oblęgorek

2. 2 Sołectwa: Hucisko,  
Niedźwiedź, Strawczyn

Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu, 

ul. Żeromskiego 16, 
Strawczyn

3. 3
Sołectwa: Małogoskie, 
(Akwizgran), Kuźniaki, 

Ruda Strawczyńska

SP Ruda  
Strawczyńska 4

4. 4 Sołectwo Korczyn SP Korczyn 101

5. 5 Sołectwo Chełmce (Bugaj) SP Chełmce

6. 6 Sołectwo Promnik ZPO, ul. Szkolna 10, 
Promnik

7. 7 Sołectwo Strawczynek
Świetlica Środowisko-

wa, ul. Wojewódzka 39, 
Strawczynek

Wykaz numerów, granic i siedzib 
obwodowych komisji wyborczych

Z sesji Rady Gminy

Nowe obwody głosowania

www.rzeczoznawca.kielce.pl
www.wycena.kielce.pl

WYCENA:
- gruntów, budynków, lokali,

- służebności przesyłu 
(słupy ee, wod.kan., gaz)

DLA CELU:
kupna, sprzedaży, zamiany, rozliczenia, 

zabezpieczenia kredytu, roszczeń, innych
tel.: 514 784 459

m.sliwa@rzeczoznawca.kielce.pl

przyjęła ten wniosek pod warunkiem: 
przedłożenia zgody OSP w Chełmcach, 
jako właściciela budynku, na urządzenie 
kuchni, doręczenia poprawionej treści 
wniosku, że zadanie pn. wyposażenia 
kuchni w remizie OSP w Chełmcach 
zostanie zrealizowane przez sołectwo 
Chełmce, złożenia oświadczenia, pod-
pisanego przez przewodniczącego ze-
brania i protokólanta, informującego, że 
zebranie odbyło się w II terminie oraz 
dołączenia szacunkowych kosztów za-
dań wymienionych we wniosku;

- podziału gminy Strawczyn na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwo-
dowych komisji wyborczych – infor-
mujemy na ten temat oddzielnie.

W kolejnych punktach porządku ob-
rad przewodniczący Rady Gminy oraz 

wójt poinformowali o analizie oświad-
czeń majątkowych radnych oraz funk-
cyjnych pracowników urzędu i kierowni-
ków zakładów organizacyjnych gminy.

Na zakończenie sesji kilkoro radnych 
zwróciło się z apelem do radnych Rady 
Powiatu Stefana Pacaka i Tomasza Zbró-
ga o interwencje w Starostwie Powia-
towym i Powiatowym Zarządzie Dróg 
w sprawie remontów dróg powiatowych 
i chodników przy nich oraz ustawienia 
znaków drogowych przy drogach (ulice 
Pogodna i Kielecka w Oblęgorze) na te-
renie naszej gminy. Radny powiatu Ste-
fan Pacak obiecał przekazać te wnioski 
właściwym adresatom. 

Po wyczerpaniu porządku obrad se-
sję zamknięto. 

(Kos.)

dokończenie ze str. 1
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Nowe obwody głosowania

- określenia sposobu realizacji uchwał 
RG, przygotowania projektów nowych 
uchwał rady, analizy wniosków komisji 
RG, gospodarowania mieniem gminnym, 
wykonywania budżetu gminy, funduszu 
sołeckiego na 2013 rok, projektu budżetu 
na 2013 rok i założeń polityki społeczno 
- gospodarczej na 2013 rok oraz realizacji 
inwestycji.

W zakresie inwestycji, kontynuowana 
jest: 

- budowa wodociągu i kanalizacji sa-
nitarnej w Strawczynie, Promniku i Oblę-
gorku, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
786 na odcinku: od granicy województwa 
do Kielc – etap I: droga nr 786 na odcin-
ku: Łopuszno – Kielce, w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woj. 
Świętokrzyskiego – termin zakończenia 
inwestycji: 30 września 2013 (są proble-
my z budową ekranów dźwiękochłonnych 
w sołectwie Promnik);

- prowadzone jest bieżące utrzymanie 
dróg poprzez uzupełnianie kruszywem ka-
miennym ubytków drogowych;

- wykonywany jest remont drogi gmin-
nej: Strawczyn – Niedźwiedź „Hochlówka” 
– droga dojazdowa do zbiornika wodnego;

- zakończono remont drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych w Strawczynku,  
ul. Wrzosowa, na który uzyskano dofinan-

Halloween 2012
31 października, na pływalni Olimpic 

w Strawczynku, nie brakowało mocnych 
wrażeń. W noc Halloween czekały atrak-
cje zarówno da dzieci jak i dorosłych. Dla 
uczestników zabaw przygotowano mnó-
stwo nagród: bilety na pływalnię, bilety 
na mecz siatkarzy Effectora Kielce, za-
proszenia na kręgielnię czy do kawiarni. 
Najmłodsi chętnie sięgali do koszyków ze 
słodyczami i owocami. Nie lada atrakcją 
było „kino grozy”. 

Dziękujemy wszystkim za tak liczny 
udział i aktywność we wszystkich konku-
rencjach. Zapraszamy na kolejne imprezy!

Zaproszenie na Andrzejki
Jak co roku, Samorządowe Centrum 

Kultury i Sportu w Strawczynie organizuje 
dla dzieci i młodzieży wieczór andrzejko-
wy. Tym razem zapraszamy wszystkich 30 
listopada, od godziny 16:00, do świetlicy 
wiejskiej w Chełmcach.

Będą wróżby, zabawy, konkursy. Bę-
dzie tradycyjne lanie wosku oraz przepo-
wiadanie przyszłości ze szklanej kuli. Nie 
zabraknie także muzyki, przy której będzie 
można nawet potańczyć. Wstęp wolny.

sowanie ze środków Urzędu Marszałkow-
skiego w wysokości 25.000 zł;

- trwają prace przy realizacji zadań: 
zmiana sposobu użytkowania części po-
mieszczeń SP w Korczynie na świetlicę, 
wraz z zagospodarowaniem terenu; rewita-
lizacja Strawczyna.

Złożono wnioski o dofinansowanie, 
w ramach „Małych Projektów”, działanie 
413 – „Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju dla małych projektów”, tj. operacji, 
które nie odpowiadają warunkom przyzna-
nia pomocy w ramach działań osi 3, ale 
przyczyniają się do osiągnięcia celów tej 
osi dla zadań:

- zagospodarowanie terenu Gliniaki 
w Korczynie,

- „Scena – lekarstwem na wszystko” 
- zakup profesjonalnej sceny dla potrzeb 
gminy,

- „Marzenia się spełniają”- wyposaże-
nie Gminnej Orkiestry Dętej w instrumen-
ty muzyczne, profesjonalne nagłośnienie 
i oświetlenie sceniczne,

- Zagospodarowanie terenu wokół Cen-
trum Sportowo - Rekreacyjnego OLIMPIC 
w Strawczynku.

18 października br. podpisano porozu-
mienie międzygminne w sprawie przejęcia 
przez prezydenta Kielc od gmin zadania 
własnego dotyczącego przyjmowania, 

Z prac wójta między sesjami Rady Gminy
Na sesji Rady Gminy - 26 października br., - wójt przedłożył sprawozda-

nie z realizacji uchwał RG oraz ze swoich prac między sesjami RG, tj. od 26 
września do 26 października 2012 r. W tym czasie Tadeusz Tkaczyk wykonywał, 
bądź nadzorował zadania w zakresie:

przetwarzania i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych.

W zakresie oświaty: -19 październi-
ka br. podpisano umowę na dostawę, wraz 
z montażem, pomocy dydaktycznych do 
realizacji programów nauczania z wyko-
rzystaniem technologii informacyjno - ko-
munikacyjnych, w ramach projektu „Cy-
frowa szkoła”, dla SP w Niedźwiedziu, na 
kwotę 41.820 zł;

- W dniach: 13 i 15 października, br., 
wspólnie z przewodniczącym RG, z oka-
zji Dnia Nauczyciela, na ręce dyrektorów 
poszczególnych placówek oświatowych, 
złożyłem życzenia dla wszystkich nauczy-
cieli. Niektórzy dyrektorzy zostali uhono-
rowani „Nagrodami Wójta”.

- 22 października br. wypłacono pomoc 
finansową, w ramach programu „Wypraw-
ka szkolna”, na kwotę 24.481 zł.

W zakresie kultury i sportu: 30 wrze-
śnia br., nad zalewem w Strawczynie, na 
zakończenie lata, zorganizowano ognisko 
z pieczeniem ziemniaków dla mieszkańców; 

- 8 października br. odbyły się, przy 
zalewie, zawody w biegach przełajowych, 
dla dzieci i młodzieży szkolnej;

- 11 października br. odbył się koncert 
Gminnej Orkiestry Dętej dla partnerów 
projektu „Comenius”.

Odbyła się comiesięczna narada kadry 
kierowniczej UG i kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy.

W tym okresie wójt wydał 9 zrządzeń 
w sprawach ważnych dla gminy.

Mikołajki na pływalni OLIMPIC 
6 grudnia, w magiczny wieczór, od 

godz. 17.00, Święty Mikołaj odwiedzi 
wszystkich gości pływalni OLIMPIC 
w Strawczynku. Podobnie jak w zeszłym 
roku, również i w tym jego pomocnicy 
przygotują mnóstwo zabaw i konkursów, 
za które z pewnością Mikołaj osobiście 
wręczy upominki. Wstęp wolny.

Maraton Fitness w Centrum  
Sportowo-Rekreacyjnym OLIMPIC

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
wzięcia udziału w MARATONIE FIT-
NESS, w dniach: 16 – 17 listopada. 

Harmonogram zajęć Maratonu Fit-
ness: piątek i sobota: 16:00 Nordic Wal-

king, 17:00 Aqua Aerobic, 18:00 SPIN 
– niesamowita jazda na rowerach spinnin-
gowych, 19:00 Aerobic. Wstęp wolny

 Zapisy na zajęcia SPIN w kasie pły-
walni (liczba miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zapisów – 9 osób). 

 Nowa oferta Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego 

OLIMPIC 
Od 16 listopada Centrum Sportowo 

– Rekreacyjne OLIMPIC zaprasza na 
nowe zajęcia SPIN.

SPIN to szalona jazda na rowerach 
treningowych, przy bardzo dynamicznej 
muzyce, pozwalająca wzmocnić wytrzy-
małość i spalić ogromną ilość kalorii 
podczas jednych zajęć! Trening SPIN 
prowadzony jest przez doświadczonego 
instruktora, który dostosowuje tempo do 
zaawansowania grupy. Zajęcia są dla każ-
dego, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn 
w każdym wieku, niezależnie od aktual-
nej kondycji fizycznej.

Szczegóły na stronie  
www.olimpicstrawczyn.pl . 

Zapraszamy!

Z życia Samorządowego Centrum Kultury i Sportu

Halloween 2012 na pływalni OLIMPIC.



Adresy: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu Strawczyn, tel. 303-80-02, 303-86-35
 e-mail: gmina@strawczyn.pl; www.strawczyn.pl

e-mail: kospress@onet.pl

700 osób bezrobotnych odwiedziło, 26 października br., salę 
gimnastyczną Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, 
gdzie zorganizowano XII Powiatowe Targi Pracy. Ich organiza-
torem byli: Powiatowy Urząd Pracy oraz gmina Strawczyn.

Targi poprzedzono spotkaniem informacyjnym w Urzędzie 
Gminy, na którym pracownicy PUP opowiedzieli o inicjatywach 
tej instytucji zmierzających do aktywizacji zawodowej bezrobot-
nych oraz omówili obecną sytuację na rynku pracy.

W targach uczestniczyło 36 wystawców, w tym 14 pracodaw-
ców oraz 22 instytucje partnerstwa lokalnego realizujące inicjaty-
wy partnerów rynku pracy. Zaoferowały one wolne miejsca pracy 
i możliwość zatrudnienia. Poszukiwano przede wszystkim: sprze-
dawców, kierowców, betoniarzy, zbrojarzy, hydraulików, opie-

Powiatowe Targi Pracy w Strawczynie

Wieści z powiatu

Dla kogo zatrudnienie ?

kunki do osób starszych oraz technologów drewna. Część ofert 
dotyczyła także pracy za granicą.

Imprezę targową otworzyła dyrektor PUP Małgorzata Sta-
nioch, m.in. w towarzystwie gospodarza gminy, wójta Tadeusza 
Tkaczyka oraz dyrektor ZPO Elżbiety Błaszczyk. (J.)

Na początku października, w Jednost-
ce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Kielcach, 
przekazano ochotniczym strażom pożar-
nym 6 pomp szlamowych zakupionych 
przez powiat kielecki za ponad 50 tys. zł. 
Sprzęt otrzymały jednostki z: Łopuszna, 
Chęcin, Mąchocic Kapitulnych, Pierzch-
nicy, Mirocic oraz ze Strawczyna. 

Strażacy będą mogli wykorzystać pompy, 
z bardzo dużą wydajnością, do wypompowa-
nia nieczystości z budynków, piwnic czy ro-
wów. Należy dodać, że tzw. „moc przerobo-
wa” jednej pompy to 1600 litrów na minutę. 

Jednostki, które otrzymały sprzęt, zo-
stały w ten sposób wyróżnione przez po-
wiat za swoją działalność. Niewątpliwie 
dodatkowe wyposażenie przyda się do 
niesienia pomocy naszym mieszkańcom, 
szczególnie w okresach, kiedy dochodzi 
do podtopień zabudowań podczas bardzo 
dużych opadów deszczu. 

Tomasz Zbróg
radny powiatu kieleckiego

Sprzęt dla OSP  
ze Strawczyna

Tym razem pogoda pokrzyżowała szyki 
organizatorom w przeprowadzeniu wszyst-
kich konkurencji. Główne zawody, w któ-
rych wzięło udział tylko 9. jeźdźców, jed-
nak się odbyły. 

W mocnej stawce koni huculskich, na-
wet z Krakowa, zwyciężył Paweł Bosak 
na koniu „Brzoza” ze stajni „Bose Kopy-
to” Oblęgór, w kategorii open zwyciężyła 
Marlena Rot na koniu „Hasan” z Bliżyna. 
Duże emocje wywołał, jak zwykle, wy-
ścig, mimo że odbywał się w bardzo bez-
piecznym tempie. Zwycięstwo przypadło 
amazonce z Samsonowa Kaji Lisowskiej 
jadącej na koniu „Doris” ze stajni Ostoja 
w Antonielowie a w klasie huculskiej po-
nownie Paweł Bosak Na koniu „Brzoza”. 

W przerwach między konkursami ser-
wowane były gorące posiłki i napoje, mię-
dzy innymi gulasz z sarny przygotowany 
przez naszego posła Marka Gosa, który 
wraz z wójtem gminy Strawczyn objął tą 
imprezę patronatem honorowym. 

Wszyscy uczestnicy imprezy zosta-
li uhonorowani kotylionami i drobnymi 
przedmiotami jeździeckimi ufundowany-
mi przez organizatora. Bezpieczeństwo 
jeźdźców i widzów było strzeżone przez 
sekcję ratownictwa medycznego SPEED 
MED POLAND, a o zdrowie koni dbała 
lekarz weterynarii Joanna Świerczyńska 
z gabinetu „Na cztery kopyta” w Miedzia-
nej Górze. Oczywiście, nie byłoby impre-
zy bez hojności sponsorów dzięki którym 

zapewniono dostatek jadła i napoju. Są to 
firmy: Ubojnia drobiu Zapała Leszek 
i s-ka, Piekarnia ANGELINA Krzysztof 
Zapała, Hurtownia spożywczo nabiało-
wa MAGNAT, Ubojnia i przetwórstwo 
mięsa Jerzy Jankowski Ruda Straw-
czyńska, Zakład Handlowo – Usługowy 
Bogdan Frączkowski Oblęgór i ACM 
Agrocentrum Mirosław Łakomiec Kiel-
ce. Fundatorem pucharów głównych 
konkurencji był wójt gminy Strawczyn 
Tadeusz Tkaczyk. Patronat medialny 
nad imprezą objęły: TVP Kielce, Polskie 
Radio Kielce, „Echo Dnia” i Rozgłośnia 
Radio Plus Kielce. 

Świętokrzyski Hubertus Sarmacki
Już po raz piąty, mimo kiepskiej pogody, na terenie majątku ziemskiego „Resz-

tówka Sienkiewiczowska” w Oblęgorku, w niedzielę, 28 października br., odbył się 
Świętokrzyski Hubertus Sarmacki, którego głównym organizatorem był Jerzy Sien-
kiewicz, praprawnuk Henryka Sienkiewicza, właściciel majątku.

Zwyciężczyni biegu głównego Kaja Lisowska z Samsonowa w towarzystwie radnej 
Anny Dziewanowskiej i posła na Sejm Marka Gosa.


